
De VreelandbodeDe Vreelandbode
Gratis maandelijks huis-aan-huis blad voor Vreeland • Jaargang 5 • nr 10 • januari 2013 • info@vreelandbode.nl

Van de redactie
Er staat weer een bijzondere maand voor de deur, waarin onder
meer het 90-jarig bestaan van Muziekvereniging de Vecht uitge-
breid wordt gevierd. Dirigent Gerhart Drijvers staat dan ook in De
Schijnwerper deze maand en trompettist Raymond van den Burg
komt aan het woord als Oer Vreelander. Een andere muzikaal eve-
nement is Jazz @ the Fetha, een sfeervolle zondagmiddag gevuld
met fantastisch uitgevoerde jazzmuziek. Iedereen is van harte wel-
kom! Het  Dorpsdiner in De Nederlanden wordt ongetwijfeld een
groot succes. In Vroeger en Nu wordt de geschiedenis uit de doe-
ken gedaan van deze ruim drie eeuwen oude ‘herberg’. In ons dorp
wonen veel artistieke, kunstzinnige mensen. Met drie daarvan
maakt u deze maand kennis: fotografe Chantal van Kollenburg  en
import Vreelanders Nanna van Blaaderen en Andreas Koch. U
kunt zelf ook kunstzinnig aan de slag, want er zijn ook weer een
aantal workshops en cursussen. En verder zijn er deze maand weer
theatervoorstellingen in de buurt voor jong en oud en het jaarlijk-
se Poezie aan de Vecht. Veel plezier!

De nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad werd
door ruim 80 Vreelanders – zowel leden als
niet-leden – bezocht. De sfeer in het Dorpshuis
was gezellig en John Kramer had de ontvangst
goed verzorgd. 
De komende tijd gaat de Dorpsraad het dorps-
plan ‘updaten’. Het ligt in deze economisch
moeilijke tijd voor de hand dat er meer van de
lokale gemeenschap zelf zal worden gevraagd.
Dat zal ook herkenbaar zijn in het dorpsplan.
We denken dan aan het weer zelf
planten van de bloembollen, aan de
opschoon dag die we vorig jaar ook
hebben georganiseerd, maar ook
bijvoorbeeld aan het ophangen van
de baskets met bloemen bij de Van
Leerbrug. De verfraaiingen van ons
dorp kunnen we zelf ter hand nemen. Eind de-
cember heeft een aantal van de leden van de
Dorpsraad al bloembollen geplant aan de
Raadhuislaan ter hoogte van het Spookhuisje.
Het geactualiseerde dorpsplan moet in 2015

klaar zijn. Het is zo-
als we zeggen een ‘le-
vend’ document.
Ander aandachts-
punt is het ‘spook-
huisje’ aan de
Raadhuislaan. We
onderzoeken de mo-

gelijkheid om dit door het dorp te laten behe-
ren. Vreelandse vrijwilligers zouden het ge-
bruiksklaar kunnen maken met financiële on-
dersteuning door de gemeente voor de aan-
schaf van materialen. En we doen een beroep
op de creativiteit van Vreelanders. Wie een
goed idee heeft voor de bestemming van het
huisje – een snackbar of een stripboekenwin-
keltje of bijvoorbeeld een St. Maarten kapelletje
– kan dat bij de Dorpsraad melden. 

Over de KPN zendmast is nog niets
bekend. Alle vergunningen liggen
klaar, maar wanneer er gebouwd
gaat worden heeft KPN niet aange-
geven. Het overleg met Waternet is
helaas niet doorgegaan. Er volgt  een
nieuwe poging waarbij we de vaar-

snelheid op de Vecht en het beheer van de Van
Leerbrug en de N201 brug ter sprake brengen. 
De ouders van schoolgaande kinderen moeten
er rekening mee houden dat de politie regelma-
tig zal controleren of er in de ochtend geen on-
rechtmatig gebruik van de brug wordt gemaakt
én of er niet fout geparkeerd wordt. Eind vorig
jaar zijn er al bekeuringen uitgedeeld. Tot slot
zijn we naarstig op zoek naar een webmaster
voor onze site. Wie interesse heeft kan zich via
www.dorpsraadvreeland.nl aanmelden bij Jan
Hos. Want echt, onze online performance kan
en moet beter!

Ideeën voor het ‘Spookhuisje’?

Bericht 
van de

Dorpsraad

Muziekvereniging De Vecht viert haar 90-jarig
jubileum met vier eeuwen Engelse muziek:
Byrd, Beatles & Beyond op zaterdag 19 janua-
ri te Breukelen (Pieterskerk, 20 uur) en zater-
dag 26 januari te Vreeland (Grote Kerk, 20
uur). Muziekvereniging De Vecht is trots zich
wederom te presenteren onder de inspireren-
de leiding van dirigent Gerhart Drijvers. Als
solist treedt voor u op de internationaal be-
roemde solo hoornist van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest: Martin van de
Merwe.  Hij zal voor u het hoornconcert van
Paul Patterson en Londonderry Air vertolken.
Veel muzikaal vuurwerk, bekende en nieuwe

melodieën zorgen voor
een avond vol Engels
cultuurgenot! 
Kaarten Breukelen € 5,-. Vreeland: € 12,50,
Vrienden € 10,- kids € 5,-
U kunt reserveren op reserveren@muziekver-
enigingdevecht.nl o.v.v. datum en aantal kaar-
ten.
Op 26 januari kunt u ook genieten van een
VIP-arrangement met De Nederlanden vanaf
17.30 uur. Voor meer informatie mail naar
vriend@muziekverenigingdevecht.nl.
Het wordt een groots muziekfestijn, we hopen
velen van u te begroeten!

90 jaar jubileum MV De Vecht  

De glazenwassers uit Vreeland sinds 1988 
Het zichtbare verschil tussen jongens 

die ramen lappen en echte glazenwassers

Rob van der Linden, Vossenlaan 20 
tel: 06-45453555  email: cleanglasmanagement@gmail.com

CGM

Vreeland één van de wonderen van de Stichtse Vecht?
Op basis van de unieke sfeer en saamhorigheid die in ons dorp aan-
wezig zijn en alle activiteiten die voor en door Vreelanders georga-
niseerd worden, is ‘Vreeland met ál zijn inwoners’ door een dorps-
bewoner ingezonden voor een plaats op de lijst van de wereldwon-
deren van de Stichtse Vecht. Inwoners kunnen tot en met 24 januari
een stem uitbrengen op hun favoriete wonder via de website
www.stichtsevecht.nl/toekomstvisie. 
Dus stemt u allen massaal op Vreeland via bovenstaande site!
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tel.: 0294 - 23 22 40

Weekenddienst huisarts
tel.: 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend belt u
de centrale van de Huisartsenpost Gooi en
Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht
tel.: alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 035 6953522 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Stichting Tympaan
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht
tel.: 230400
e-mail: loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
Zuwe Alg.Maatsch. Werk/Thuiszorg
tel.: 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. ondersteuning tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland
p/a Nigtevechtseweg 9, 3633 XR Vreeland
tel.: 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: gertdeboer@csv-vreeland.nl 
Bibliotheekpunt Vreeland
Het Bibliotheekpunt Vreeland is gevestigd
in CSV Ridderhof
Openingstijden:
Dinsdagmiddag 13.30-15.00 uur
(tijdens schoolvakanties gesloten)
Meer informatie: 
www.bibliotheekavv.nl

Agenda
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Kopij voor de volgende Vreelandbode uiterlijk

6 februari 2013 inleveren via info@vreelandbo-

de.nl. De volgende Vreelandbode komt uit op

14 februari 2013.

Drukwerk: Dunnebier Print. 

De redactie behoudt zich het recht voor om de

aangeleverde teksten in te korten, danwel niet

te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

26 jan. Galaconcert De Vecht
31 jan. Poezie aan de Vecht
8 febr. Dorpsdiner De Nederlanden
14 febr. Filmavond bibliotheek Loenen
17 febr. Jazz at the Fetha
15-24 febr. Voorjaarsvakantie CSV  

Nigtevechtseweg 48 3633 XT | Vreeland | 0294 231355 
behandelingen op afspraak
website: alternatievehulpverleners.nl/henkkieviet

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Protestantse gemeente Vreeland

zo. 20 jan. 10.00 uur ds. T. de Haan

zon. 27 jan. 10.00 uur dhr. C. Boers

zon. 3 feb. 10.00 uur ds. C.J. Stoll

zon. 10 feb. 10.00 uur ds. C.A. Davidse

zon. 17 feb. 10.00 uur dhr. F. Flantua

Vechtzooitje

Bericht van de gemeente

Te huur: prettige, vrijstaande praktijkruimte voor
coaching, massage etc. Groepen tot 8 pers. € 8,50
per uur, € 20-25 per dagdeel. Tel. 0294- 237702.

Haardhout te koop. Een kuub eikenhout, beu-
ken en elzen. Levering in januari 2013. Heb je
interesse? Mail dan naar goedhaardhoutvreel-
and@hotmail.nl

Te huur: 100m2 schuuroppervlakte, gladde
vloer. Nigtevechtseweg 47, Vreeland. Meer
info? Bel 25 55 97. 

Zoek je een oppas? Dat doe ik graag! ik ben 13 jaar
oud en mijn nummer is 0633311000. Jet van Dis.

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3
* Dieet- en voedingsvoorlichting

Mw. Y. van Erp, tel. 035 - 544 7348
tel. 06 - 251 400 31

* Mondhygiëniste
Mw. J. van Vliet, tel. 0294 - 23 24 87

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 035 - 695 35 22

Spreekuur volgens afspraak
In samenwerking met “De Singel” 

centrum voor zorg en welzijn.

De houten brug in Vreeland gelegen tussen
Molenpad en De Vliet.zal binnenkort geheel ver-
vangen worden. 
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Voor al uw feesten en partijen

Bruiloften
Verjaardagen

Vergaderingen

Catering
Licht & Geluid

Meubilair & Servies

Ook voor uw BBQ, salades 
en biertap-verhuur

Voor meer informatie:
Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland
Telefoonnummer: 0294 234750

De Kleur en Interieur winkel voor:
Gordijnen • Vloerbedekkingen • Raamdecoratie
Shutters • Traplopers & Vloerkleden • Horren
Verf & Behang • Antieke kleuren “van Oort”

Woonaccessoires 

Brugstraat 17, Loenen a/d Vecht
Telefoon 0294 231993

info@schumacherinterieur.nl

www.schumacherinterieur.nl

Traditiegetrouw organiseerde de Dorpsraad op
1 januari een Nieuwjaarsreceptie voor alle
Vreelanders in het Dorpshuis. Het werd zoals
altijd een uiterst gezellige bijeenkomst, waar
vele tientallen dorpsbewoners elkaar al het goe-
de voor het nieuwe jaar wensten. De borrel was
tevens de ‘vuurdoop’ voor een aantal kersverse
Vreelanders, die hier op een laagdrempelige
manier kennis maakten met vele dorpsgenoten.
Als vanouds hield Johan Beukeboom een
gloedvolle speech vol nieuwe plannen. Had hij
vorig jaar al uitgewerkte tekeningen voor een
countrydorp op het oude CSV terrein, dit keer
kon hij meedelen dat op 1 april (geen grap!) een
heuse cowboy uit Amerika komt bivakkeren op
het CSV terrein tijdens diens tocht door
Amerika en Europa (volg zijn reis op www.jour-
neyamerica.net) Wij zijn benieuwd! Verder
meldde Beukeboom dat er op zijn terrein een

heus fort en een prehistorische koeienstal ge-
bouwd gaan worden, dat op 6 en 7 juli weer het
grootse Pondarosa countryfestival plaatsvindt
en een week later een wereldprimeur: het eerste
‘Boerin zoekt man-feest’ voor 40plussers. Ten
slotte riep hij op dat vanuit Vreeland de revolu-
tie moest beginnen tegen de graaicultuur van de
Haagse politiek. Aginus Kalis deed hier nog een
schep bovenop door zijn plannen rond het ge-
wenste aquaduct te ontvouwen: ter hoogte van
het Sperwerveld een aftakking naar de te bou-
wen ondergrondse parkeergarage, die –net als
in hotel Derlon in Maastricht– tussen de funda-
menten van het kasteel moet worden aangelegd.
Een attractie van formaat! Zo was het weer een
avond vol wilde plannen en mooie verhalen, als
altijd fantastisch verzorgd door John Kramer en
zijn crew. Komt u volgend jaar ook? Van harte
welkom!

Geanimeerde nieuwjaarsreceptie

Dorpsgenoten, u had er waarschijnlijk geen
erg in, maar uw Oranjecomité had tijdens het
oliebollen-eten en vuurwerk-afsteken de
smaak van de oranjebitter al in de mond. Jaja,
uw Oranjecomité heeft bepaald niet stil geze-
ten de afgelopen maanden en wil in deze edi-
tie van de Vreelandbode graag een eerste tipje
van de sluier oplichten: Koninginnedag 2013
zal in het teken staan van ‘Het wilde Westen’.
Want laten we eerlijk zijn, in ons mooie, vredi-
ge Vreeland kan het er op gezette tijden wild
aan toegaan, en dat zal zeker opgeld doen op
en rond Koninginnedag dit jaar. Met dit thema
moet overigens iedere Vreelander uit de voe-
ten kunnen: cowboys, indianen met of zonder
tooi, paarden en huifkarren, lasso's, saloons,
laarzen en klapperpistolen, laat uw fantasie de

vrije loop! Grote vraag is nog welke Vreelander
als sheriff wil (of moet) fungeren... Met sugges-
ties, vragen of opmerkingen kunt u zich wen-
den tot Els van Gils (gils.van.els@gmail.com of
293417) of een van de andere leden van het
Oranjecomité: Raymond van der Spoel, Anne
Tusveld, Reinoud Kooijman, Martin de Jong,
Marjan van den Heuvel, Olaf Morel, Michael
Westgeest en Misha lutje Beerenbroek. U kunt
natuurlijk ook uw ei kwijt op www.koningin-
nedagvreeland.nl; houdt u de website de ko-
mende maanden in de gaten. Meer tipjes van
de ‘Koninginnesluier’ worden in de komende
edities van de Vreelandbode opgelicht, beetje
bij beetje. Wij spreken de verwachting uit dat
Koninginnedag 2013 een wild knalfeest wordt
voor jong en oud: Yeeehaaa!!

Koninginnedag 2013: ‘Het wilde Westen’

Hartelijk dank.

Ook veel gezellige Vreelanders maakten gebruik 
van onze Open-huis-dagen, die wij afgelopen 
december hielden. 
Wij hoorden o.a.: “hier voelen wij ons prettig”, 
of “Vossestein een ‘brug te ver’? dat viel 
mee, maar 10 minuten rijden!” 

Om prettig geholpen te worden is graag gedaan.

Hartelijke groet en tot ziens.

Vossestein, uw mobiliteitpartner.

In 2015 bestaat Vreeland 750 jaar. Inmiddels is de
Stichting Vreeland 750 opgericht en worden aan
alle kanten voorbereidingen getroffen voor dit
feestjaar. In de vorige Vreelandbode heeft u kun-
nen lezen over de filmwerkgroep.
Afgelopen week heeft de werkgroep 'Middel-
eeuwse kleding' voor het eerst bij elkaar gezeten.
Deze werkgroep is bezig met het verzamelen van
stoffen en allerlei materialen om middeleeuwse
kleding te maken. Heeft u nog grote lappen stof
liggen (minimaal 1 meter) die u beschikbaar wilt
stellen voor het maken van kleding, dan kunt u
deze inleveren op de brede school CSV
Ridderhof. Ook bandjes, garen, knoopjes, ge-

spen, koorden etc zijn van harte welkom! De
werkgroep zal begin 2014 de gemaakte kleding
tijdens een grote modeshow laten zien.
Misschien raakt u daardoor geïnspireerd om zelf
ook aan de slag te gaan. Te zijner tijd zal een 'naai-
café' ingericht worden. Heeft u vragen over de
werkgroep 'Middeleeuwse kleding', over het
feestjaar 2015 of wilt u uw hulp aanbieden mail:
Vreeland750@gmail.com of bel Ellen Bulterijs
0294-232460. Wilt u de stichting Vreeland 750 fi-
nancieel ondersteunen. Neem dan contact op
met de penningmeester Mario Verweijen (0294-
237474) of stort uw bijdrage op rekeningnum-
mer 3050.58.878 t.n.v. Stichting Vreeland 750.

Werkgroep Middeleeuwse kleding
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Zoveel gezichten als zij heeft
vastgelegd met haar camera,
zoveel heeft ze er zelf misschien
ook wel. Daarom zal niet ieder-
een haar van deze enkele foto
herkennen.  Toch woont
Chantal van Kollenburg (48) al
weer sinds 1996 in Vreeland.  In
die tijd was zij regelmatig te
zien in een knalrood mantel-
pakje; op keurige hakken hol-
lend vanuit Ruiterstraat 3 naar
haar Fiatje om even later als
Purser met vakantievierende
Martinair passagiers naar zonnige(r) oorden
te vliegen. Tegenwoordig is de kans groter dat
u haar in Vreeland tegenkomt op stoere laar-
zen met langbehaarde, trouwe viervoeter
Gozer, op weg naar een lange wandeling op de
Alambertskade of om jongste dochter Pleun
van school te halen. Of misschien wel met haar
camera op weg naar een nieuwe foto reporta-
ge!

Brabant 
Als nakomeling met twee oudere broers werd
Chantal geboren in het Brabantse Eindhoven.
In haar puberjaren wilde ze niets liever dan,
net als haar broer Stan, naar de Politie
Academie gaan. Dit stimuleerde haar om na
behalen van het Mavo en Havo examen zelfs
door te gaan voor het VWO diploma, welke ze
allemaal probleemloos behaalde. Thuis was
het echter moeilijker, haar moeder werd ern-
stig ziek en overleed in 1986. In die periode
waren beide broers het huis al uit en hierdoor
werd Chantal op jonge leeftijd geconfronteerd
met de minder plezierige kant van het leven.
Met Carnaval kon het vrolijke masker echter
weer op, en zo ook bij de vele vrienden en feest-
jes waar Chantal heel graag gezien werd. Nog
ieder jaar reist ze rond februari af naar het zui-
den om een paar daagjes ouderwets samen
met haar ‘oude’ vriendinnen Carnaval te vie-
ren in haar geboortestad. De Politie Academie
werd het destijds niet, maar met een Schoevers
diploma op zak ging een nieuwe wereld voor
haar open.

Amsterdam 
Als Eindhovense naar Amsterdam, dat was
nog best een stap. Toch trok de baan als Traffic
Manager bij een reclamebureau meer dan de
Brabantse klei en al snel voelde ze zich hele-
maal thuis als ‘Sjaan in de Jordaan’.

Vreeland 
Misschien was de stap van Amsterdam naar
Vreeland wel groter dan de vorige. Wat moest
zij nu in een dorp van een kleine 1400 inwo-
ners? Met haar jeugdliefde Chris Witteveen
waagde ze de gok. Als midden dertiger gingen
bij Chantal de moedergevoelens opspelen en
dit ‘oer-sinterklaasdorp’ was toch wel de plek
om je kroost een fijne toekomst te geven. En ja-
wel, vlak voor het 2000 millennium feest werd
hun eerste dochter Jip geboren en bijna twee
jaar later dochter Pleun. Prachtige en gezonde
meisjes! Maar het huisje op de Ruiterstraat,
hoe leuk dan ook, werd wel wat krap voor het
jonge gezin. Vanaf het moment dat de overbu-

ren van nummer 2 lieten vallen dat zij moge-
lijk wilden verhuizen kon Chantal die plek niet
meer uit haar gedachte krijgen. De verbou-
wingsschetsen waren al gemaakt en in 2005
verhuisden ze met het hele gezin naar de over-
kant. Sinds kort woont Chantal op De Vliet
waar ze een nieuwe start wil maken. 

Creativiteit 
Het onmiskenbare artistieke talent sluimert al
jaren en eindelijk lijkt het erop dat ze haar ware
passie heeft gevonden. Wie Chantal kent weet
dat ze bijvoorbeeld iedere woning kan omtove-
ren tot een waar paradijsje met veel licht en ge-
waagde kleuren. In het gezin waar beide ou-
ders hard werkten in hun eigen slagerij was
weinig ruimte voor creativiteit. Daarom is het
niet verwonderlijk dat enig talent in die rich-
ting zich niet eerder heeft geopenbaard.
Chantal houdt ervan om mensen, ruimten en
spullen een ware metamorfose te geven zodat
ze visueel beter tot hun recht komen. Met kra-
len vanuit de hele wereld maakte ze tot voor
kort nog sieraden die zorgvuldig op de per-
soon waren afgestemd. 

Focus op fotografie 
Sinds enkele jaren heeft de cameralens haar
volledig in de greep. Het begon eigenlijk met
het fotograferen van de inmiddels bijzondere
kralenverzameling en de hiermee door haar
gecreëerde sieraden. Perfectionistisch als ze is
stimuleerde dit haar om enkele workshops in
fotografie te volgen en in 2011 op de Foto
Academie in Amsterdam te starten. Hiermee
verschoof haar focus volledig naar het fotogra-
feren. “Anton Corbijn is mijn voorbeeld. Sterk
in zijn zwart-wit fotografie. Hij heeft de kracht
om met zijn techniek en artistieke manier
mensen heel sterk neer te zetten op een pure
manier. Zijn stoere uitstraling qua fotografie
spreekt mij ontzettend aan”, aldus Chantal die
inmiddels in en rondom Vreeland steeds meer
gevraagd wordt door zowel particulieren als
bedrijven. Ze vervolgt: “Daarnaast heeft
Corbijn duidelijk een eigen handtekening en
zijn zijn foto’s meteen te herkennen. Deze weg
ben ik voor mezelf aan het bewandelen. Door
goed bij mezelf te blijven en te luisteren naar
mijn gevoel probeer ik een eigen identiteit neer
te zetten in de portretten van kinderen, pubers
en volwassenen. Een foto is voor mij pas ge-
slaagd als men zichzelf duidelijk herkent in het
portret. Puur en zuiver met gevoel.” Voor meer
informatie: chantal@cvkfotografie.nl, 
telefoon: 06-51561880. 

P.v.d.H.

Bedrijvigheid in Vreeland
Chantal van Kollenburg 

van CvK fotografie

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX  VREELAND
0294-251668/06-51798045 

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

T.H. de Hont - Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail t.d.@xs4all.nl

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

Pedicure/Manicure • Gezichtsbehandelingen • Reiki-behandeling/Massages
Bring a friend!

Tegelijkertijd een behandeling, alle combinaties mogelijk!
20% korting voor beiden

We werken alleen op afspraak

Reeweg 2A|Nederhorst den Berg|0294-255425|www.enerki.nl|info@enerki.nl
We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier

Vlinders in je buik?

Verras jouw Valentijn!
Restaurant Vlinders is op deze dag compleet 

versiert in de sfeer van liefde en romantiek.

Op Valentijnsdag zijn wij geopend voor lunch en diner.
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Op 26 januari van 9.30 - 16.30 is er in de Vecht
en Amstelkerk in Loenen aan de Vecht een
Bazaar met verkoop van tweedehands kinder-
kleding, speelgoed, boeken en dvd´s. Er is ook
warme erwtensoep, poffertjes en er wordt
geschminkt. U kunt helpen door zelf uw spul-
len te komen verkopen of door spullen in te le-
veren. De volledige opbrengst zal geschonken

worden aan de Voedselbank Stichtse Vecht.
Spullen inleveren kan van 2 tot 22 januari elke
werkdag tussen 17.00 en 19.00 uur op de Keizer
Ottolaan 34 in Loenen aan de Vecht.

Heeft u zin in een avondje uit? Kom dan don-
derdagavond 14 februari naar de Bibliotheek
Loenen. De film start om 20.00 uur. De filmti-
tel is bekend bij de Bibliotheek. Na afloop van
de film kunt u napraten onder het genot van
een drankje. 
De toegang is gratis voor Vrienden van de

Bibliotheek. Leden van de Bibliotheek betalen
€ 3 en niet-leden € 7 entree. 
Deze filmavond wordt mede mogelijk ge-
maakt door de St. Vrienden van de Bibliotheek
Loenen. Kaartverkoop in de Bibliotheek
Loenen en aan de zaal: Keizer Ottolaan 11 Tel:
(0294) 23 42 85, www.bibliotheekavv.nl

Filmavond in de Bibliotheek Loenen

Afgelopen zondagmiddag was het zeer gezel-
lig in het Dorpshuis. Jaap Natser, Frans
Gigengack, Wim van Logchem, Henk van
Zwieten en Wim Karmelk stonden op het po-
dium als het Combo “a Brooklynn affair”. Aan
tafeltjes werd gezellig gekeuveld en op de dans-
vloer waagden verschillende paartjes zich aan
een dansje. De leeftijd van de muzikanten van
het Combo “A Brooklyn affair”  is 68+. De 5
heren verzorgen met veel liefde voor jazz deze
gezellige zondagmiddagen. De formule van
luisteren naar prettig in 't gehoor liggende
"Jazz4all", het maken van een dansje, een hap-
je en een drankje, is al meer dan acht jaar voor
velen een maandelijks uitstapje, vaak gecom-
bineerd met een etentje erna in een van de vele
leuke restaurants in de omgeving. “Opvallend
is dat er weinig Vreelanders zijn die de jazz-
middag bezoeken”, vertelt organisator en zan-
ger Wim Karnemelk. “ Onze doelgroep zijn de
zestigplussers  die willen genieten van rustige
muziek waarbij een praatje of een dansje mo-
gelijk is, ze komen van heinde en ver. Maar

vrijwel niemand komt hier uit de buurt.
Terwijl het daar juist wel om begonnen is”. Er
staan nog twee zondagmiddag op het pro-
gramma, 17 februari en 24 maart. Daarna zal
gekeken worden of de gezellige uurtjes nog
haalbaar zijn in Vreeland. Kom op zondag 17
februari dus even een kijkje nemen! Jongere
bezoekers en jazzliefhebbers zijn ook van har-
te welkom. Vanaf 14.00 uur ontvangt gast-
vrouw Wies de bezoekers bij de entree, staat
beheerder John en zijn personeel klaar voor
hapjes en drankjes en neemt het Combo “A
Brooklyn affair” om 14.30 uur een aanvang op
het podium. De entree is € 5,-.

S.B.

Wat doen zij nou?
Jazz@deFetha

Fashion4Food Bazaar

Nu de raad van de gemeente Stichtse Vecht
heeft ingestemd met het bestemmingsplan
Vreeland-Oost kunnen de plannen voor
Plantage Vredelant uitgevoerd worden.
Plantage Vredelant is een project voor een
nieuwe woonwijk met ongeveer 55 woningen
op ruime kavels aan de Kleizuwe in Vreeland.
Na een lange procedure mag er eindelijk ge-
bouwd gaan worden. Projectontwikkelaar
Krijn-Jan Driessen is tevreden met de uit-
spraak: "Binnenkort starten we met de ver-
koop van de kavels. Zodra de oppervlaktes en
de prijzen bekend zijn krijgen potentiële ko-
pers bericht. We gaan een prachtige wijk neer-
zetten!". Geïnteresseerden kunnen nu al een
rondje lopen op het terrein om vast een idee te
krijgen van hun toekomstig uitzicht. Hiervoor
is een speciale route uitgezet. Aanmelden
kan op info@plantage-vredelant.nl. De
politiek is vergenoegd dat dit dossier be-
stuurlijk eindelijk gesloten kan worden.
Mieke Hoek van het Vechtse Verbond:
"Ik ben blij voor Vreeland. 55 woningen
zijn in principe 55 gezinnen. Nieuwe
aanwas voor de school, een extra impuls

voor de restaurantjes en de Dagmarkt vaart er
wel bij. Natuurlijk moet de ontsluiting goed ge-
regeld worden. Het gebied zal enorm opknap-
pen. Nu staat er nog een bouwval en de voor-
malige boerderij van de familie Driessen zal
ook helemaal verbouwd worden. Ook bij de
ijsbaan komt er een prachtige accomodatie.
Naast de te bouwen huizen is dat ook allemaal
winst ". De Belangenvereniging Behoud
Landelijke Kleizuwe is minder enthousiast
over de doorgang van de plannen. Deze belan-
genvereniging heeft onder andere als doel het
handhaven en beschermen van de gehele
Kleizuwe en daaraan grenzende en omliggen-
de gronden en percelen in Vreeland. Zij gaan
wellicht in beroep bij de Raad van State.

S.B.

Plantage Vredelant
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Het is een bijzonder jaar voor Muziekvereni-
ging De Vecht. In 2013 bestaat De Vecht 90
jaar en dat gaat gevierd worden. Dirigent
Gerhart Drijvers doet de plannen uit de doe-
ken en steekt daarbij zijn enthousiasme voor
de muzikale Vreelanders niet onder stoelen
of banken: “Het zijn amateurs ja, maar die
hoeven zeker niet slecht te zijn. Wij werken
hard om een hoog niveau te halen.’’

Dirigent Gerhart Drijvers (49) besteedt zeven
dagen per week aan muziek. Als hij niet repe-
teert met De Vecht dan geeft hij als hoofddo-
cent les aan Bourdon Hogeschool voor Muziek
of dirigeert hij bijvoorbeeld het jeugdorkest
Domstad in Utrecht en de lijst is nog veel lan-
ger. De van oorsprong Groninger is opgeleid
aan het Conservatorium als hoornist en be-
haalde zijn diploma’s voor het dirigeren enige
jaren later. Als dirigent is hij zeer veelzijdig:
van muziektheater tot aan jeugd- en professio-
nele symfonieorkesten; hij laat er graag zijn ba-
ton vieren.

De Vecht
Drijvers zwaait sinds 2006 de scepter bij De
Vecht en nog altijd met groot plezier. “Ik solli-
citeerde op de functie en werd aangenomen.
Het leek mij een mooi orkest waar ik bepaalde
verwachtingen bij had om er leuke en nieuwe
dingen mee te doen. Er waren bijvoorbeeld
nog geen kinderconcerten. Die zijn door mij
wel gerealiseerd. Als je alles laat zoals het is, is
zo’n vereniging gedoemd uit te sterven. Zeker
in een klein dorp. Je moet blijven vernieuwen
en prikkelen.’’ De leden van het orkest zijn zeer
gevariëerd, van jong tot wat ouder, van piloot
tot docenten. De meeste leden komen uit
Vreeland maar er zijn ook wat ‘buren’ uit
Loenen en Nederhorst den Berg lid. 

Jubileum
In verband met het 90-jarig bestaan worden er
twee jubileumconcerten gehouden. De eerste
op 19 januari in de Pieterskerk in Breukelen
(officieel gaat het hier om een try out) en het
galajubileumconcert Byrd, Beatles & Beyond
op 26 januari in de Grote Kerk in Vreeland.
Hierbij treedt hoornist Martin van de Merwe
als solist op. “Een grote naam’’, zo stelt Drijvers
die nog les kreeg van hem. Ook het

Brugconcert krijgt dit jaar een speciaal jubile-
umtintje. In het najaar staat er weer een kin-
derconcert op stapel dat deze keer helemaal
speciaal voor en door De Vecht ontwikkeld is. 

Vreeland
Drijvers is blij om tijdens zijn drukke werk-
zaamheden elke maandag voor de repetities in
Vreeland te mogen vertoeven. “Ik vind het een
heel mooi dorp. Maar, ik vind het ook vrij ge-
sloten met een beetje ons-kent-ons mentaliteit.
Ik vind het heel belangrijk dat ik, maar ook in
het algemeen via kunst, met de muziek een
verbinding probeer te vinden met de gemeen-
schap. Bij een aantal lukt dat wel, maar ik denk
dat er ook Vreelanders zijn die denken: Nou
wat die daar doen, dat slaat helemaal nergens
op. Maar wat wij doen is echt bijzonder voor
zo’n dorp. In de dorpen om jullie heen worden
bijvoorbeeld geen kinderconcerten gegeven
en daar worden ook niet zulke grootste buiten-
luchtconcerten op de Vecht gehouden.
Bovendien komen er al een aantal jaar solisten
van naam naar de Grote Kerk. Binnen het ni-
veau waar dit allemaal gebeurt is dat echt bij-
zonder. Ja, het is amateurniveau, maar dat
hoeft niet slecht te zijn. En dat is het ook niet!
We proberen op een zo hoog mogelijk niveau
muziek te maken en dat lukt ook heel vaak.’’ De
dirigent heeft het voorlopig nog naar zijn zin
in het Vechtdorp. “Ik zou heel graag willen dat
het zou lukken om de vereniging weer meer in
het dorp te wortelen. Zo, dat inwoners denken:
dat is een goeie club, daar kunnen we onze kin-
deren heen sturen om muziek te leren maken.
Om de een of andere reden lukt dat nog niet
helemaal. Misschien dat ik daarom zeg dat ik
de gemeenschap vrij gesloten vind. Wij wer-
ken er aan om het stoffige imago er af te poet-
sen.”

M.A.v.S.

In de Schijnwerper...
Gerhart Drijvers

VANAF NU  

50% 
KORTING

OP DE GEHELE WINTERCOLLECTIE

Breedstraat 1-3, Vreeland Telefoon 0294 - 230028

Op donderdag 31 januari 2013 om 20.00 uur
organiseert de Stichting Poëzie aan de Vecht
haar 7e poëziefestival in Bibliotheek Loenen
aan de Vecht, Keizer Ottolaan 11. Dit festival
vind plaats op de landelijke Gedichtendag. In
Nederland en Vlaanderen vinden op die da-
tum honderden activiteiten plaats. Nadere in-
formatie: www.Gedichtendag.com/activitei-
ten/utrecht. 
Vorig jaar waren er in Loenen meer dan 100
bezoekers en dat aantal willen we dit jaar min-
stens evenaren. Burgemeester Mirjam van ´t
Veld start de avond met twee van haar favorie-
te gedichten. Vervolgens zullen inwoners van
de Vechtstreek hun favoriete gedichten voor-
dragen. Het thema dit jaar is muziek. Alexis de
Roode uit Stichtse Vecht zal op het festival ge-
dichten uit eigen werk voordragen. Hij zal zijn

bundels tijdens de pauze ook signeren. De mu-
zikale omlijsting wordt verzorgd door Fons
Panneman (toetsen en zang), Franc Janssen
(gitaar, bouzouki en zang) en Gerard Clemens
(fluiten en zang). Zij  traden al eerder op in de
formatie Clachán. Marianne Voets (zang)
maakt sinds kort ook deel uit van de groep. Op
www.poezieaandevecht.nl is alle informatie
vinden over de activiteiten van de Stichting.
Het festival wordt gesteund door de Stichting
SBB Fonds, Vrienden van Bibliotheek Loenen
en boekhandel Van Kralingen in Breukelen,
die tijdens deze avond ook poëziebundels ver-
koopt. 
Vanaf 19.30 uur is de inloop met muziek. Het
programma start om 20:00 uur.
De entree  is € 5,-- incl. consumptie en een gra-
tis bundel van de gedichten die worden voor-
gedragen. Vrienden van Bibliotheek Loenen
hebben vrij toegang.

Poëzie aan de Vecht



Alpha-cursus 
Ook in 2013 wordt er weer een Alpha-cursus
in Loenen georganiseerd! De Alpha-cursus is
een gezellige en boeiende cursus voor iedereen
die meer wil weten over het christelijke geloof.
Is er meer tussen hemel en aarde? Wie is Jezus
eigenlijk? Waar gaat de Bijbel over? Heeft bid-
den zin? Over deze vragen, en nog veel meer,
gaat de Alpha-cursus. De cursus is bedoeld
voor jong en oud. Elke avond beginnen we met
een maaltijd. Daarna wordt het onderwerp in-
geleid door een spreker en gaan we in groepjes
uiteen. De Alpha-cursus start op woensdag-
avond 30 januari in de Vecht- en Angstelkerk,
Rijksstraatweg 139, Loenen aan de Vecht.
Meer informatie: Phia Griffioen, 0294 234612,
of kijk op www.alpha-cursus.nl. 

Computercursussen SeniorWeb
Wijdemeren 2013
4 februari gaan de computercursussen van
SeniorWeb weer van start in Nederhorst den
Berg. Voor 50+-ers, geven we eenmaal per
week de volgende cursussen:
- Kennismaken met de PC (Windows 7);

maandags van 4 febr. t/m 25 mrt. (14:00 tot
16:00 uur),  donderdags van 7 febr. t/m 28
mrt. (10:00 tot 12:00 uur)

- Internet en e-mail; dinsdags van 5 febr.  t/m
26 mrt. (10:00 tot 12:00 uur), woensdags van
6 febr.  t/m 27 mrt. (14:00 tot 16:00 uur)

- I-PAD; donderdags van 7 febr. t/m 28 mrt.
(14.00-16.00 uur)

- Digitale fotobewerking; vrijdags van 8 febr.
t/m 29 mrt. (14:00 tot 16:00 uur)

De prijs voor een cursus is  € 70,-. 
Het boek Digitale Fotobewerking kunt u ko-
pen voor € 10,-. De cursusboeken Kennisma-
ken met de PC en Internet en e-mail kosten elk
€ 17,-. Voor het volgen van de I-PAD cursus
moet u in het bezit zijn van een eigen I-PAD. 
Het lesboek kost € 13,-.
Wij geven de cursussen  in het Sociaal
Cultureel Centrum (voorheen De Spot) aan de
Blijklaan 1 in Nederhorst den Berg.
Informatie en inschrijven voor bovenstaande
cursussen: tot en met vrijdag 18 januari tijdens
kantooruren telefonisch op nummer 0294-
251858.

Kom ook naar de Toverkikker!
De Toverkikker is ontwaakt uit zijn winter-
slaap en organiseert weer leuke creatieve
workshops en doedagen! Kom op woensdag-
ochtend 6 maart (want op die ochtend hoef je
lekker niet naar school!) voor een gezellige en
creatieve doedag naar de Toverkikker. Samen
met juf Siwanthi ga je allemaal leuke dingen
doen! Toneelspelen, verkleden, sminken, ko-
ken, knutselen, spelletjes en nog veel meer!
Wanneer: woensdag 6 maart 8.30 – 12.30 uur
Waar: brede school CSV Ridderhof Kosten: 25
euro per kind. Maximaal 12 kinderen per
groep. Opgeven: info@detoverkikker.nl. Meer
info: www.detoverkikker.nl

Workshop Meerstemmig Zingen
Zing ook mee op theaterschool Kleine Kunst!
Je leert stap voor stap goed naar elkaar luiste-
ren, invallen en meerstemmig zingen. Van
simpele oefeningen tot een canon en uiteinde-
lijk meerstemmige musical- en pop liedjes. We
werken in 5 lessen toe naar 1 of 2 nummers die
we aan het eind van de laatste les presenteren.
Deze workshop wordt gegeven door zangdo-

cente Vera Buijink. Hou jij van samen zingen?
Dan is deze workshop zeker iets voor jou!
Inschrijven kan via: info@ theaterschoolklei-
nekunst.nl. Dinsdag 5, 12, 19, 26 maart en 2
april van 16.00 – 17.00 uur. Kosten € 35,-.
Naschoolse opvang met drinken en iets lek-
kers vanaf 15.15 uur is mogelijk voor 5 euro ex-
tra. Meer info: www.theaterschoolkleine-
kunst.nl.

Chi Neng Qigong
Op dinsdag 15 januari ( 20.00 -21.30 uur) start
de wekelijkse lessen Chi Neng Qigong.
Op 19 januari is er een eendaagse workshop.
Lokatie: Lindengracht 21 in Vreeland
Contactgegevens: 06-23521305
gabrielle@waveoflife.nl

Schildercursus van Hannelore Houdijk
Een leuke schildercursus van 10 lessen waar je
veel technieken leert. Stapsgewijs leer je als be-
ginner hoe je een schilderij kunt opbouwen.
En gevorderden gaan vandaar uit verder met
de schildertechniek die is gebaseerd op het po-
pulaire realisme. Iedere cursist zal op zijn of
haar eigen niveau begeleid worden voor maxi-
maal resultaat. En resultaat betekent niet al-
leen een paar mooie schilderijen mee naar huis
nemen, wat natuurlijk erg fijn is, maar ook een
reeks heerlijke en ontspannen avonden in het
oude postkantoor in Hilversum of in het
Sociaal Cultureel Centrum in Nederhorst den
Berg, waarin je je eigen creativiteit ontdekt. 
Hannelore Houdijk geeft met haar academi-
sche achtergrond en jarenlange leservaring zo-
wel technische ondersteuning als veel per-
soonlijke aandacht om van deze cursus een
hele leuke ervaring te maken.
Inschrijven via hannelorehou-
dijk@gmail.com of bel 06
28945022. Info: www.hannelore-
houdijk.nl. 
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De lijstenspecialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.

Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek

Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69

na 19.00 uur: 06 134 60 394

Cursus Intuitief Schilderen
Kijk voor meer info op www.dieuwerelema.nl, 
kijken naar: Cursussen/Workshops

Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatschappelijk werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel  : 0294-234536 mob.: 0611096274 
email : info@dieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie

Cursussen en workshops

Nooitgedacht 
Schoonmaakservice

zoekt representatieve   
SCHOONMAAKKRACHT M/V

voor een object in Vreeland
Werktijden:

Ma, Wo, Vr 18.00-19.30 uur
Ervaring en een goede 

beheersing v.d. Ned.taal in woord
en geschrift is een vereiste.

Minimale leeftijd 23 jaar
Voor info 0294-234468  



8 januari 2013 De Vreelandbode

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

auto oskamp
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• Ook voor uw winterbanden en opslag
• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, schok-

dempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Demonteren / monteren van uw zomer-en 

winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
• Car cleaning Oskamp: gehele verzorging

van interieur en exterieur van uw auto.

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie

Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur

Welkom
Het nieuwe jaar is begonnen, heb jij ook zo ge-

smuld van die lekkere oliebollen? In deze

Kinderpost kun je lezen hoe de logeerpartij

van Pink bij Lizz was, Joshua kende nog een

goede mop en er staan tips voor als je je ver-

veeld. De volgende Kinderpost wordt gemaakt

door de razende reporters onder leiding van

Annelies. Veel leesplezier!

We gingen lekker oliebollen eten op de boerderij

van boer Johan. De vader van Abigail heeft ze

gebakken en ze waren héél lekker! Groetjes van

Anne, Amy en Abigail.

Ga ook eens 
naar Sea Life!
Sea life is een zeedierentuin. Er zijn ook bevers

en monsters uit diepzee. Er was een reuzenpis-

senbed en familie van Krabsilla, dat is de

grootste krab ter wereld. De bevers werden ge-

traind en gevoerd en ze deden allemaal kunst-

jes. Het zag er heel schattig uit, maar dat zijn ze

niet. Het zijn roofdieren. Er was ook een film

over diepzee, dat duikers vissers gingen red-

den. En er werd lesgegeven over schildpadden.

Het is heel leuk om er naar toe te gaan. 

Bart, 9 jaar

Logeren met Lizz 
In de vakantie heb ik veel gelogeerd. Als eerste

met mijn vriendin lizz. Toen zij kwam zijn we

buttons gaan maken. Als eerste maakten we

een vriendinnen button. En daarna gewone

buttons. Het was grappig om te maken. daarna

moesten lizz en ik de logeer spullen halen. En

gerookte ontbijt spek. Voor de pannenkoeken.

Toen we thuis kwamen was het eerste wat Lola

(mijn zusje) zei: ik mag op de computer! Het

was best flauw want Lizz en ik mochten eigen-

lijk. Gelukkig was de dodelijkste 60 op de tv.

Presies toen het af was mochten wij er op.

Daarna gingen wij eten. Na het eten speelden

we nog even skibo. Net toen we het potje af

hadden moesten we naar bed. We mochten

nog even iets doen zei mijn moeder. Dus gin-

gen wij nog even dansen. Het was heel grappig

we deden gamgam style na. En daarna het lied-

je jsf party. Toen we klaar waren lieten we het

zien. Daarna moesten we slapen. Maar dat

konden we niet. We waren nog klaar wakker.

Dus maakten van onze dekens een zitzak. Het

lag heel lekker. Net toen we bijna sliepen kwam

mijn moeder. Die zei dat we weer gewoon

moesten gaan liggen. Lizz en ik ` vonden dat

stom. Na 4 min lagen we weer goed. Daarna

zijn we toch in slaap gevallen. De volgende dag

namen we onze dekens mee naar beneden. Zo

lagen we lekker warm. Het was wel lastig we

konden onszelf bijna niet bewegen. Na het tv

kijken gingen we naar Lizz. Bij Lizz hadden we

cakejes gemaakt. Ze waren heel lekker. We gin-

gen even spelen en toen we trug kwamen, wa-

ren ze bijna allenmaal weg! Mazzel (de hond

van Lizz) had bijna alle cakejes opgegeten!

Jammer. Maar we hadden er wel 10 over (van

de 24) daarna gingen we met mazzel lopen.

Het regende en waaide hard. Allen kregen we

een paraplu. Mijn paraplu was niet echt goed.

Na 10 meter vloog hij uit elkaar. En die van lizz

ging de heletijd open en dicht. Het zag er heel

grappig uit. We moesten kei hard lachen! Ik

deed het zelfs bijna in mijn broek! Mijn para-

plu ging niet meer goed. Heel even ging de pa-

raplu van Brecht (moeder van Lizz) ook stuk.

Maar niet voor lang. Toen we klaar waren met

lopen durfde mazzel niet meer in de auto! Dus

reden we een klein stukje weg en toen durfde

hij wel. Daarna moest ik naar huis. 

Pink van Dijk

Verkoop 
Mode/Accessoires

Geschenken
Open: 

Dinsdag 13.30 - 18.00 uur
Woensdag 10.00 - 13.00 uur
Donderdag 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 
Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

Evie en Lizz hebben cakejes gebakken voor KiKa

ze hebben €12,80 op gehaald. Daarom kregen ze

een brief als bedankje dat ze dat hebben gebak-

ken. Goed gedaan!
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Judo
Commentaar van Ids: ja, hij zit op Judo. Hij

vindt het leuk "omdat hij er judo leert en leuke

spelletjes doet. Zoals Wolventikkertje"

Spaans gezongen
¡Ola! Rudolf werd op de kerstvoorstelling van
CSV in het Spaans gezongen door de kinderen
van de Spaanse les. Super gedaan!

Knutseltip 
Maak een vetbol voor de vogels!

Benodigdheden: frituurvet, vogelvoer, vorm-

pje (blikje, melkkarton, theeglas of halve koko-

snoot), katoenen draad.

Werkwijze: gebruik ongeveer één deel frituur-

vet op één deel zadenmengsel. Gebruik geen

kippenvoer, deze zaden zijn te groot en te hard.

Het frituurvet moet ongebruikt en ongezout

zijn. Smelt frituurvet in een pan. Wacht tot het

warm is, maar niet heet. Voeg daar al roerend

het zadenmengsel aan toe en laat dit mengsel

een beetje afkoelen. Giet de warme brij in een

vorm. Leg daarin, voordat de brij stolt, een ste-

vige katoenen draad die ruim uitsteekt. Zodra

de massa hard is geworden, kunnen de bollen

buiten aan de draad worden opgehangen. 

Raadsel
Waarom vliegen vogels in de winter naar het

zuiden?

Sneeuwruimen!
Hou jij van sneeuwruimen en stoepen vegen?

Ga dan als het sneeuwt eens iemand helpen die

dat zelf niet meer kan. Er zijn in Vreeland ge-

noeg oudere mensen die blij zijn als kinderen

willen helpen! Je kent vast wel iemand die blij

is als bijvoorbeeld de stoep geveegd wordt, er

een kleine boodschap bij de Dagwinkel ge-

haald wordt of als je aanbiedt om de hond uit

te laten als het glad is.  Wat is er fijner dan men-

sen te helpen? Veel plezier!

Voorlezen in bieb!
Tijdens De Nationale Voorleesdagen wordt in
de Bibliotheek Loenen voorgelezen. Peuters en
kleuters zijn zaterdag 26 januari welkom van
11.00 tot 12.00 uur. Ze kunnen luisteren en kij-
ken naar onder andere het verhaal ‘Nog 100
nachtjes slapen’ prentenboek van het jaar. Het
verhaal komt tot leven met het kamishibai ver-
telkastje. Het programma is doorlopend en de
toegang is gratis.
Kinderen kunnen altijd gratis lid worden van
de Bibliotheek. Worden ze tijdens de
Voorleesdagen lid dan krijgen kinderen van 0
tot 6 jaar nog een presentje. Meer informatie:
www.bibliotheekavv.nl. 

Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt 
speelplezier in hartje Amsterdam

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

Waar: Mr. Visserplein 7, ‘oude’ autotunnel 
bij Waterlooplein

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

Prijs: Speciaal voor lezers van deze krant is de TunFun 
entree d 5,50 i.p.v d 7,50. Begeleiders gratis

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
bij de kassa van TunFun! 
Geldig voor 2 kids tot en met december 2013

www.tunfun.nl V
rB

�

Buiten is het guur...

Binnen kan het sfeervol worden, 
met een mooi hoorspel. 
Zoals De ontdekking van de hemel 
van Harry Mulisch of Moeder of kind, 
geschreven en gelezen door 
Antoine Bodar

Voor Vreelanders 
speciale kortingen

Voor meer informatie 
en om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21

Tel:237304
Ook te koop bij Tierelantijn!!!

Oplossing: omdat het te ver lopen is!
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In beginsel laat ik mij niet publiekelijk uit over
partijpolitiek. Ik ben namelijk als gelovige
sterk vóór de scheiding tussen kerk en staat.
Naar eigen zeggen vijlt D66 slechts christelijke
restanten uit de Grondwet en daar heb ik be-
grip voor. Maar ondertussen begin ik me aan
het totale gebrek aan historisch bewustzijn
daaromheen te ergeren. Pechtold vind ik zelf
een voorbeeld van een goed debater. Hij kan
het! Maar als het over kerk-en-staat gaat hoor
ik mezelf regelmatig mompelen: ‘Waarom zijn
brandweerauto’s rood?’ Wie jonger is dan vijf-
tig weet misschien niet waar dit over gaat,
maar het is een prachtig voorbeeld van onzin-
logica. Even een fragment: ‘… de Queen
Victoria is een schip-een schip vaart op zee-in
de zee zwemmen vissen-vissen hebben vin-
nen-de Finnen wonen naast de Russen-de
Russen zijn communisten-communisten zijn
rood-en daarom…’ 
Nederland 200 Jaar Monarchie is een mooie
aanleiding de feiten op een rijtje te zetten. Het
is 1813 als de Prins van Oranje vanuit
Engeland terugkomt naar Nederland. Naast
orde in het land te herstellen moest ook de kerk
er aan geloven, vond de nieuwe koning Willem
I. Zijn kabinet stelde een reglement op om de
dan Hervormde kerk te besturen. Deze kwam
te staan onder toezicht van de Minister van
Godsdienstzaken en de koning zelf. Zo regeer-
den koning en kabinet over het kerkelijk be-
stuur. De kerk wikte, maar de staat beschikte.
Op 6 januari 1816 tekende Koning Willem I dit

reglement. De staatsbemoeienis heeft de kerk
een paar scheuringen opgeleverd en bijna 200
jaar om dit leed weer enigszins te herstellen. Er
is anderhalve eeuw zwaar strijd geleverd van-
uit de kerken om de overheid als baas de deur
uit te krijgen. Ja, ik ben dus erg voor de schei-
ding tussen kerk en staat, maar wel gebaseerd
op feiten.
Volgens Van Dale is ‘pepermuntvreter’ een
vulgair scheldwoord voor protestanten. Het
koninklijk besluit uit 1813 had zelfs op de pe-
permuntjes een scheiding van de geesten ten
gevolge. Gereformeerden hadden King-pe-
permunt. Verantwoord en populair 'omdat het
precies een preek lang duurde voordat het in
de mond gesmolten was'. Hervormden sabbel-
den op de wat zachtere Faam-pepermunt. Of
dit ook iets zegt over het verschil in de preken... 
Misschien moesten sommige politieke smaak-
makers ooit nog verplicht naar catechisatie en
hebben zij daarmee nog iets af te rekenen. Weg
van de pepermunt en over naar de zuurtjes.
Maar voor beide snoepsoorten geldt: als je het
niet zacht op de tong laat smelten, blijft enkel
het tandengeknars en het geween.
Beste politici, breek je tanden niet op iets waar
helemaal geen grond voor schijnt te zijn als we
de geschiedenis laten spreken. Zet je gezonde
gebit alsjeblieft in zaken waarom we vandaag
verlegen zitten: duidelijk beleid, visie en ruim-
te voor de toekomst. Nota bene, we zitten in
een behoorlijke crisis. We hebben geen tijd
voor zuur gezeur.

Pepermunt of zuurtjes of de
scheiding tussen kerk en staat

aldus Pieter Hoekstra

Rijksstraatweg 154
3632 AH Loenen aan de Vecht
T 0294 - 23 24 28
M 06 - 14 21 22 29
E info@esthe-labelle.nl
W esthe-labelle.nl

Microdermabrasie
Duurzame ontharing (IPL)

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
smederijniessen@unet.nl

Schoonheidssalon Diane
Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.

Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment schoon-
heidsproducten van het merk Webecos.

Op onze website kunt u terecht voor informatie, maar ook
voor online afspraken maken en uiteraard onze webshop.

www.schoonheidssalondiane.nl

Kleizuwe 109a Vreeland
0294-230603

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

Tel. 0294 - 232417   E-mail info@demper-consultancy.nl

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

De zon is een grote kernfusie-reactor waarin
waterstof wordt omgezet in helium, en daarbij
komt zeer veel energie vrij. De zon heeft een
lichtkracht van bijna 1 miljard x 1 miljard x 1
miljard Watt. In Vreeland ontvangen we daar-
van een kleine 1400 Watt per vierkante meter,
en dat is best nog veel, wanneer je je realiseert
dat de zon zo’n 150 miljoen kilometer ver weg
staat. Wanneer de Aarde deze energie zelf weer
volledig zou uitstralen, dan zou het in
Vreeland zo’n -23 graden Celsius zijn – gemid-
deld – maar doordat onze atmosfeer energie
buffert, is het een stuk warmer. Jammer voor
de ijsclub, maar goed voor de pleziervaart op
de Vecht. Veel planeten zijn daardoor warmer
dan wat je zou verwachten, het zijn broeikas-
planeten. Een aantal gassen kan bijzonder
goed warmte vasthouden en de laatste jaren is

er terecht veel te doen over koolstofdioxide,
CO2, een gas dat bij de verbranding van fossie-
le brandstoffen vrijkomt, maar ook de bubbels
vormt in de cola. CO2 kan heel gemakkelijk in-
frarood licht absorberen, gaat vervolgens tril-
len, en die trillingen worden overgedragen op
andere deeltjes in de atmosfeer, die daardoor
meer gaan bewegen waardoor het warmer
wordt.  Koolstofdioxide zorgt ervoor, dat het
op Venus zowel dag als nacht 480 graden
Celsius is; maar liefst 96% van de atmosfeer
van Venus bestaat uit CO2. Op Aarde bedraagt
dat percentage slechts 0.038 %. Het zou goed
voor Vreeland zijn, wanneer het daarbij blijft;
de Van Leerbrug kan anders als aquaduct
dienst gaan doen en de Dagwinkel wordt een
'drijf-through'.

H.L.

Hemel boven Vreeland

Zaterdag 2 februari om 14.00 en 16.00 uur
maakt “De Griezelbus” Theater 4en1 onveilig.
Met twee keer een adembenemende familie-
voorstelling voor iedereen die durft! Wie kent
de huiveringwekkende Griezelbusboeken van
Paul van Loon niet? 
Een bekende schrijver nodigt een leraar met
zijn leerlingen uit voor een speciale tocht in
zijn griezelbus. Gedurende deze rit zal de
schrijver griezelverhalen voorlezen uit zijn

nieuwe boek. Naarmate de tocht vordert, blijkt
echter dat iemand in de bus een akelig geheim
heeft… Zijn er misschien nog meer die iets te
verbergen hebben?
Deze nieuwste voorstelling, gespeeld door
Theatergroep Fablefactory, is gebaseerd op
Griezelbus 1. De regie is in handen van Jerry
Rijstenbil. Meer informatie en het reserveren
van kaarten a € 12,50 via de website van het
theater: www.theater4en1.nl.

De Griezelbus van Paul van Loon
Kindertheater in Breukelen
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de Angstel
LIJSTENMAKERIJ

Houten en metalen lijsten voor al uw inlijstwerk.
Schilderijen, prenten enz.

Onze winkel is geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag zijn wij

van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge
Telefoon 0294 291 991

Houd 
Vreeland 

mooi!
Word lid van de DORPSRAAD www.dorpsraadvreeland.nl

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW  NIEUW

De huiskamerhap: Lokaal Zuid serveert vanaf
heden op ma, di, woe een lekkere huisgemaakte 

en gezonde hap voor slechts € 8,50

Afhalen bij Zuid: vanaf 21 januari kunt u bij 
Lokaal Zuid ook terecht voor het afhalen van onze 

huiskamerhap, de Lokaal Zuid hamburger, kroketten 
en/of natuurlijk ook gewoon voor een 

portie lekkere frietjes!

WWW.LOKAALZUID.NL * 0294-230230

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

De turnleden van DOS maken sinds kort ge-
bruik van een nieuw soort springplank, de
Plankoline. Dit toestel is een combinatie van
de trampoline en de houten springplank.  Met
ingang van dit jaar is dit toestel verplicht op de
turnwedstijden van de KNGU. 
DOS heeft de plankoline kunnen aanschaffen

met behulp van een bijdrage van het Rabobank
Coöperatiefonds. Afgelopen september kon-
den Rabobank-leden stemmen op  verschil-
lende goede doelen in de regio en onze plan-
koline was één van de aanvragen met de mees-
te stemmen. Dank aan de Rabobank namens
alle turnkinderen van DOS.

Plankoline voor DOS

Ieder jaar roept de landelijke Raad van Kerken
de derde week van januari uit tot ‘week van ge-
bed voor de eenheid van de christenen’. Zo ook
dit jaar met als thema: ‘Wandelen met God’
Wereldwijd vinden in deze week oecumeni-
sche diensten plaats met hetzelfde thema. Voor
de liturgie komt deze keer de handreiking van
christenen in India. Ruim 300 miljoen mensen
leven daar aan de onderkant van de samenle-
ving.

Ook de Raad van Kerken Loenen-Vreeland or-
ganiseert een oecumenische dienst om samen
te bidden voor eenheid, gerechtigheid en vre-
de. Deze Vesper is op zondag 27 januari om
17.00 uur in de Grote Kerk te Vreeland.
Voorgangers zijn verschillende leden van de
Raad van Kerken, dominee Jeroen de Jong.
Organist Jan Bogaard begeleidt de samenzang.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ont-
moeten bij een kopje koffie in De Til.

Week van gebed voor de eenheid

Op vrijdagavond 1 februari draait er weer een
film in Filmhuis Loenen. Dit keer zal de kaskra-
ker Cast Away vertoond worden. Cast Away is
een film uit 2000 met Tom Hanks in de hoofd-
rol. De film gaat over Chuck Noland, een zaken-
man die neerstort met zijn vliegtuig en moet
zien te overleven op een onbewoond eiland. 
Filmhuis Loenen heeft als doel om goede films
te vertonen, waar je na afloop over door kunt
praten. De film Cast Away leent zich daar goed
voor. Waar komt de drang om te overleven
vandaan? Wat maakt het leven de moeite
waard? 
De film wordt vertoond in het gebouw van de
Vecht- en Angstelkerk, Rijksstraatweg 139 te

Loenen aan de Vecht. Inloop vanaf 19:00 uur,
de film start om 19:30 uur. De toegang is gra-
tis, maar een bijdrage om de kosten te dekken
wordt gewaardeerd. Na afloop is er een hapje
en drankje. www.vechtenangstelkerk.nl.

Filmhuis Loenen toont ‘Cast Away’

Het valt de politie op dat Vreelanders wel erg
goed van vertrouwen zijn als het gaat om het
afsluiten van ramen en deuren. De afgelopen
maanden viel het wijkagente Linda de Jong en
haar collega Tonny Uiterwaal op dat veel
dorpsgenoten hun ramen en deuren helemaal
niet afsluiten.
“Afgelopen najaar hield ik met enkele collega’s
een zogenaamde ‘Voetjesactie’ in Vreeland.
Wij keken door de ogen van een gelegenheid-
sinbreker. Wij letten speciaal op niet afgesloten
ramen en deuren en of wij op eenvoudige wij-
ze uw woning binnen konden komen. Op in-
braakgevoelige plekken lieten wij een bood-
schap (voetje) achter met de informatie: ‘Deze
voetstap had van een inbreker kunnen zijn”,

aldus De Jong. De wijkagente doet een oproep
aan de inwoners van Vreeland: “Sluit uw deu-
ren en ramen af, geef het inbrekersgilde geen
kans!”
De Jong is zeer content met haar relatief nieu-
we werkplek. “De afgelopen maanden heb ik
mij verdiept in mijn nieuwe werkomgeving.
Het gebied is prachtig en de inwoners ontvin-
gen mij zeer enthousiast. Ik voel mij zeer wel-
kom als nieuwe wijkagent.”
Het wijkteam is voor vragen of andere zaken te
bereiken via telefoonnummer 0900-8844 of
stuur een email naar: linda.de.jong@
utrecht.politie.nl.
Bel in geval van spoed en bij verdachte om-
standigheden naar het alarmnummer 1-1-2.

Sluit ramen en deuren af!!

Op 14 februari is het Valentijnsdag! Verras je
geliefde(n) met een speciale Valentijnsbood-
schap in de Vreelandbode!
Mail je boodschap voor 7 februari naar
info@vreelandbode.nl of deponeer hem ano-
niem in de brievenbus van Duinkerken 5.

Valentijnsdag
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“Bij ons elke dag het heerlijkste
brood en banket in de omgeving.
Verser en heerlijker kan niet”

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Huiswerkcursus            Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

Het adres in Vreeland voor 
al uw DAGverse producten

Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en 

aantrekkelijke weekaanbiedingen.

Uw adres voor leuke en orginele kado’s
Denk aan GIFTCARDS, KADOBONNEN, 

BIOSCOOPBONNEN en delicatessemanden e.d.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland

Tel: 0294-231514 Fax: 0294-230559
E mail: Dagwinkelhageman@live.nl

De gemeente Stichtse Vecht is het buiten van de
Randstad: prettig wonen in de veelal kleinere
kernen met een dorps karakter, met een voorzie-
ningenniveau op maat. Om ook in 2040 aantrek-
kelijk te zijn, moet de gemeente nú keuzes ma-
ken. Dit doen we door het opstellen van een ste-
vige toekomstvisie, waarin we benadrukken wat
Stichtse Vecht bijzonder maakt. Zo heeft onze ge-
meente verschillende ‘wonderen’ om trots op te
zijn.  In december stelde Burgemeester Van ’t
Veld de vraag:”Wat vindt u een wereldwonder
van Stichtse Vecht?”. Een groot aantal inwoners
heeft hier enthousiast op gereageerd. Hun in-
breng is verzameld. Nu is het tijd om te stemmen! 

Van het weidegebied bij Kockengen 
tot de fietsbrug in Maarssen
De inzendingen van inwoners zijn heel divers
en sommige wonderen zijn meerdere keren
aangedragen. Een greep uit de in totaal 45 in-
zendingen: Het westelijk weidegebied met het
dorp Kockengen, Amsterdam-Rijnkanaal,
Ridderhofstad Gunterstein, Kasteel Nijenrode
en Universiteit Nyenrode, buitenzwembad de
Meent, superspeelspoor Maarssenbroek en de
Vecht. Burgemeester Mirjam van ’t Veld:’Ik ben
zeer blij met alle inzendingen, ik dank alle in-
zenders hiervoor hartelijk. Leuk om te zien dat
deze zo divers van aard zijn. Dit bewijst voor mij

dat inwoners de vele prachtige bouwwerken en
landschappen in onze gemeente willen koeste-
ren. Met de toekomstvisie die is opgesteld, leg-
gen we vast wie we zijn als gemeente, waar we
trots op zijn én welke keuzes we moeten maken
zodat we in 2040 ook prettig wonen in Stichtse
Vecht”. Op 29 januari wordt de strategische toe-
komstvisie voorgelegd aan de gemeenteraad ter
vaststelling.

Behoort Vreeland tot één van de 
wonderen van de Stichtse Vecht?
Op basis van de unieke sfeer en saamhorigheid
die in ons dorp aanwezig zijn en alle activitei-
ten die voor en door Vreelanders georgani-
seerd worden, is ‘Vreeland met ál zijn inwo-
ners’ door een dorpsbewoner ingezonden
voor een plaats op de lijst van de wereldwon-
deren van de Stichtse Vecht.

Stemmen tot en met 24 januari
Inwoners kunnen tot en met 24 januari een
stem uitbrengen op hun favoriete wonder via de
website www.stichtsevecht.nl/toekomstvisie.
Hierop vindt u ook een toelichting op de won-
deren, meegegeven door de inzenders. De
meest gekozen wereldwonderen worden door
een jury van inwoners en raadsleden meegeno-
men bij het opstellen van de lijst.

Stem op Vreelands wereldwonder

Drie musketiers in Het Jagthuis

31 december overleed Ary Haspels, bekend
als uitvinder van de morning-afterpil en gy-
naecoloog van het koninklijk huis. Haspels
had een sterke band met Vreeland en kwam
tot 2011 ieder jaar naar de  Vreelandse do-
denherdenking om eer te betuigen aan zijn
voormalige vrienden Johan Mijwaart en Co
de Ronde, die bij het oorlogsmonument her-
dacht worden. Zij werden gefusilleerd nadat
zij gepakt waren met een lading gedropte ge-
weren om deze te verspreiden in de regio.
Een klusje dat Ary Haspels ook 17 keer had
uitgevoerd. Eén dag was hij te laat en waren
er al twee vervangers ingezet. Dat waren
Mijwaart en De Ronde, die deze tocht met de
dood moesten bekopen.

Haspels was als 18 jarige in juni 1944 vanuit
Enkhuizen naar Vreeland gevlucht om aan
de Arbeidseinsatz te ontkomen. Hij vond een
schuilplaats bij zijn oudoom  Jan Goemaat op
Kleizuwe 10, huize Jachtlust.  Hier hielp hij
mee in diens winkel en bij de verbouwing
van gewassen in de achtertuin. Via tuinman

Struik kwam hij in
aanraking met de
Binnenlandse Strijd-
krachten, die verzets-
acties en wapendistri-
buties organiseerden. 

In 2008 heeft Haspels zijn ervaringen als on-
derduiker in Vreeland verteld aan de kinde-
ren van groep 8, in het kader van het project
‘Helden van Vreeland’ waarin drie onder-
duikverhalen onderzocht werden. Zichtbaar
geëmotioneerd vertelde hij over de wapen-
transporten of een bezoek aan de Duitsers
aan het huis, en hij liet de kinderen de gaten
in de boom zien die ontstaan waren omdat
hij daar vanuit zijn slaapkamerraam met zijn
stengun op geschoten had. Oefenen voor als
het nodig zou zijn… 
Vijf dagen na het einde van de oorlog verliet
hij Vreeland. Hij zou na de oorlog onder-
scheiden worden o.a. met het Verzetsher-
denkingskruis. Haspels is 87 jaar oud gewor-
den.

Ary Haspels overleden

En de drie noemen zich Trio Dumas. De leus
van de drie musketiers "één voor allen en allen
voor één" uit Alexandre Dumas' beroemde
boek, verleende het trio zijn naam. De leden
van Trio Dumas komen uit drie zeer verschil-
lende landen: de V.S., Hongarije en Nederland.
Daarmee komt elk uit een eigen cultuur en tra-
ditie, maar overschreed ook zijn grenzen. We
beloven u een spectaculair concert!
Zondag 27 januari, aanvang 15.30 uur, entree
17 euro. Reserveren via de website
www.jagthuis.nl, per e-mail via
stal@jagthuis.nl of telefonisch 0294-252609.

De locatie van het concert is Het Jagthuis,
Middenweg 88, Nederhorst den Berg
(Horstermeer).
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Op 8 februari vindt het Dorpsdiner plaats in
De Nederlanden. Tijdens de borrel zal onder-
getekende iets vertellen over de geschiedenis
van Vreeland en van de Nederlanden. Hier al-
vast een voorproefje!

Herberg aan het jaagpad
Al 330 jaar fungeert De Nederlanden als een
‘herberg’, een plek waar men ontvangen werd
en kon genieten van een goede maaltijd. In
1680 werd namelijk het rechtergedeelte al ge-
bouwd als herberg. Niet gek, want de plek lag
aan het jaagpad, dat in 1626 tussen Utrecht en
Amsterdam langs de Vecht was aangelegd.
Hier liep het paard over dat de trekschuit trok:
het vervoersmiddel bij uitstek in de 17de en
18de eeuw. Wegen waren er immers nauwe-
lijks en het water was de aangewezen trans-
portweg. Om de paar kilometer verrees een
herberg langs het pad, waar mensen konden
wachten op de trekschuit, en later op de
stoomboot, diligence of omnibus. Niet alleen
lag De Nederlanden aan de noord-zuidverbin-
ding die de Vecht vormde, maar ook op de
kruising met de oost-westverbinding die be-
stond uit de Kleizuwe en de latere Spoorlaan
(de N201 werd pas in 1939 aangelegd). De
Spoorlaan zou vanaf 1843 een belangrijke ver-
binding worden, toen de spoorlijn
Amsterdam-Utrecht werd aangelegd en
Vreeland zijn eigen station kreeg. De
Nederlanden lag dus letterlijk op een kruis-
punt van belangrijke transportwegen. 

Rechthuis en archief
Het dorp Vreeland bevond zich tot het einde
van de 17de eeuw alleen aan de oostkant van
de Vecht, tussen de Vecht en het voormalige
kasteelterrein, nu het Sperwerveld. Op de wes-
toever stonden in de 17de eeuw alleen het rij-
tje De Nederlanden-boerderij-Schoonoord.
Verder was het landschap daaromheen en er-
achter weiland. De overige bebouwing aan
Duinkerken zou pas later ontstaan. Het rech-
terdeel van het huidige gebouw, met de pilaren,
was vroeger open en diende als wachtruimte.
Achter de herberg bevond zich een stal om de
trekpaarden te verversen, een koetshuis en een
hooiberg. De herberg heette ‘De vergulde ros-
kam’, refererend naar de paarden die er ston-
den. Later werd het ‘Logement Floor’, ge-
naamd naar de toenmalige eigenaar. Behalve
als herberg diende het gebouw ook –tot 1862–
als rechthuis en werd het gemeentearchief van
Vreeland er bewaard.  Rond 1835 werd de her-
berg uitgebreid met een doorloopstal met wat
kamers erboven. Deze is goed te zien op de
oude foto. Het werd nu officieel een hotel en de
naam veranderde toen in De Nederlanden.
Koetsen met paarden konden in deze stal naar
binnen rijden en de gasten konden overdekt
uitstappen. Rond 1950 is de houten doorloop-
stal vervangen door een stenen aanbouw. Toen
werd ook de galerij van de herberg dichtge-
maakt. Rond 1990 werd een vergaderzaaltje
aan de achterkant en de serre aan de voorkant
aangebouwd. Met recht is De Nederlanden dus
een pand vol historie. 

J.J.

...en nu!

Vreeland vroeger....Vreeland vroeger....

Wij bakken nog op ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

De keuken is geopend van 11.30 tot 20.00 uur 
en op maandag zijn wij gesloten.

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
TEL. 0294 - 231517 FAX 0294 - 231539

Binnenweg 24c - 3634 AH Loenersloot 
Tel. 0294-293300

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

J.K.H. Coers 
Machineverhuur

H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland
Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.
Voor het leveren en leggen van betonplaten.

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van elektrische rups schaar hoogwerker.
Lengte 1.20 m x breedte 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

De Nederlanden
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De Oer-Vreelander
Op een regenachtige ochtend kom ik
Raymond van der Burg ophalen voor een wan-
deling van het Rondje Zuwe. Het weer houdt
hem niet tegen. Hij wandelt graag en het weer
maakt hem daarbij niet zoveel uit. Paraplu mee
en gaan. Een jaar geleden heeft hij met Vincent
Stapper wekelijks gewandeld om te oefenen
voor de 4-daagse van Nijmegen. Die hebben
ze, met blaren weliswaar, beiden succesvol af-
gerond. 

Hij woont net als zijn zus Naomi nog thuis bij
zijn ouders op het Kerkplein, het huis waarin
aan de voorzijde de Haarwinkel intrek heeft
genomen nadat zijn grootouders met hun win-
kel stopten. Jeroen, zijn oudere broer, is ge-
trouwd en woont in Amersfoort. Tamara, zijn
oudste zus, woont in Hilversum. Zij heeft het
Syndroom van Down en komt tweewekelijks
een weekend thuis. Dan zorgt Raymond ook
dat hij er altijd even is om haar te zien. In de
weekends is hij meestal bij zijn vriendin Lisa in
Den Dolder, maar voor Tamara komt hij graag
naar huis. Volgens Raymond speelt zij een gro-
te rol in de hechtheid van het gezin. Ze ver-
trouwt op hen en vindt het leuk om te wande-
len en om naar de muziek van de Harmonie te
luisteren. 

Raymond speelt al jaren trompet bij
Muziekvereniging De Vecht. Door zijn studie
en zijn vriendin werd het even te druk en nu
speelt hij even alleen bij het opleidingsorkest.
Daar zitten de beginnende muzikanten en doe
je kleinere voorstellingen. Eerder zat hij ook bij
de Harmonie, die de grotere concerten geven,
maar dan wordt je logischerwijs geacht ook
veel zelf te oefenen en dat zat er even niet in.
Als het straks wat rustiger wordt, wil hij wel te-
rug naar de Harmonie. Naast de grote voor-
stellingen geniet hij vooral van het gezelschap
van zijn vrienden in die groep. Met een man of
wat, Vincent en Berry Stapper uit Vreeland en
wat mensen uit Nederhorst, gaat hij buiten de
muziek om ook naar de kroeg, zwemmen of ze
spreken bij een van hen thuis af. Gewoon ge-
zellig en dat is hem wat waard. Hij speelt ook
trompet bij The Southern Locals. Hele andere
koek. Bij de muziekvereniging speel je nauw-
gezet na wat er voor je staat geschreven en bij

The Locals moet hij zelf uitzoeken wat hij
speelt. Een leuke combinatie van zowel mu-
ziekstijlen (Tamara vindt de muziek van The
Southern Locals bijvoorbeeld niet fijn, veel te
hard) als ook manieren om trompet te spelen.
Ik stel hem een gemene vraag. Waar staan The
Locals over een jaar: zijn ze dan ruziënd uit el-
kaar of staan ze op een festival? Hij twijfelt geen
moment en antwoordt lachend “Moet je zien
waar we binnen een jaar staan, op een festival,
ik denk dit jaar nog wel”. Naast de muziek doet
hij aan stijldansen. Ook alweer een jaar of ze-
ven, maar wel puur voor het plezier, geen wed-
strijden. Daarnaast werkt hij een paar uur in de
week in de keuken van een woonzorgcentrum
in Hilversum.

Hij zit nu in het laatste jaar van zijn studie
Facility Management aan de Hogeschool
Utrecht in Amersfoort. Na onze wandeling
heeft hij een gesprek bij een bedrijf over de
laatste stage die hij nog moet doen. Als hij die
heeft uitgevoerd is hij klaar. Hij heeft gekozen
voor deze studie omdat hij het leuk vindt om
mensen te ondersteunen in hun werkzaamhe-
den. Zodat zij hun gang kunnen gaan en zich
niet druk hoeven te maken over de faciliteiten.
Zowel het planmatig deel, bedenken hoe een
gebouw en de faciliteiten daarin als kantine,
postkamer enzovoort er over een periode uit
moeten zien als het operationele deel, zorgen
dat mensen hun benodigde faciliteiten tot hun
beschikking hebben en verstoringen verhel-
pen, vindt hij leuk. 

Als hij straks klaar is en het lukt om een leuke
baan te vinden komt ook zijn eigen huisvesting
om de hoek kijken. Links en rechts wordt er al
enigszins voor gespaard: de messenset (hij na-
tuurlijk) en serviesgoed (Lisa, waarbij ze voor

een bepaald soort wijnglazen ‘even’ naar
Duitsland moesten, want het dubbele
streepje met vierkant voetje had je hier nu
eenmaal niet...). Maar hij wil eerst vaste
grond onder zijn voeten. Daarna ziet hij
het wel voor zich om met Lisa ergens in
de buurt van Den Dolder te gaan wonen.
Zij wil graag in die omgeving blijven. Hij
vindt Vreeland ook een mooie plek om te
wonen, maar het is wel duur. Weer die
droge humor. “De woningprijzen staan
wel onder druk, maar mijn verwachte in-
komensstijging gaat waarschijnlijk niet
hard genoeg om dat te compenseren”. Hij
heeft geen haast. Tot dan zit hij lekker
thuis of bij Lisa, speelt trompet, danst en

studeert. En helpt net als zijn ouders en zus in
het dorp mee waar hij kan, want mensen on-
dersteunen kan op veel gebieden, ook in
Vreeland. 

De Import-Vreelanders
Nanna van Blaaderen (34) en Andreas Koch
(42) wonen sinds december 2011 aan de
Bergseweg. Ze betrokken één van de twee
nieuwe woningen die Van Zadelhoff bouwde
aan de rand van de polovelden. Twee huizen en
een grote stal voor de paarden. Door de reces-
sie kwamen er geen paarden in de stal, maar
startten Nanna en Andreas met Studio
Welgelegen. Welgelegen is ook de naam die op
het prachtige hekwerk bij de ingang staat. De
keuze voor Vreeland was voor het stel niet
moeilijk. Ze waren direct verliefd op de omge-
ving en het dorp. Andreas: “De sfeer is hier
prettig en verbonden. Of je nu oer of import
bent, dat maakt niet uit.”

Rondje Zuwe
door Grace Inklaar

en Connie Lohuis

Voor de lekkerste kaas,
de ruimste sortering magere kaas,
de beste boerenkaas uit het groene hart
van de Krimpenerwaard en de meest 
verrassende buitenlandse kazen!

Komt u iedere donderdagmorgen
van 8.30 - 12.30 uur naar de Fetha 
in Vreeland naar Kaashandel E. de Vries

Pin aanwezig!

SPAKENBURGSE VISHANDEL
De Spakenburgse Visspecialist staat elke week

op donderdag van 09.30 tot 12.30 uur
bij het Dorpshuis.

Nieuw: pin aanwezig!

Valentijnsdag 14 februari

Voor de vroege vogels:
Verras uw lief, gezin, vrienden of familie met een ontbijt

in de Nederlanden! Prijs is 22,50 per persoon inclusief een
glas bubbels. U kunt ontbijten tussen 0700 - 1000 u.

Reserveer nu!

's Avonds hebben wij een speciaal
Valentijnsarrangement: een 4 gangen diner incl. aperitief,
wijnarrangement, mineraalwater en koffieservies met 

friandises
Prijs per couvert 99,00 

De Nederlanden
Wilco & Caroline Berends

Duinkerken 3
3633 EM Vreeland

0294 232326
info@nederlanden.nl
www.nederlanden.nl 

Brugstraat 1                                                    Ned. den Berg

Altijd wind mee met een elektrische fiets
Wij zijn dealer van GIANT, GAZELLE, BATAVUS en MONTEGO

WWW.KROONTWEEWIELERS.NL
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We duiken even in de achtergrond van Nanna
en Andreas. Nanna groeide op in Amsterdam
bij haar moeder. Haar vader was beeldhouwer
en haar moeder - ook kunstenares en vorm-
geefster - reisde over de wereld voor haar werk
in design en gaf les aan de Rietveld Academie
in textielvormgeving. Nanna: “Dat ik ook iets
in de kunst zou gaan doen, kwam niet bij me
op. Ik kon als kind goed tekenen, maar daar
hield ik het bij.”  Later – na haar VWO-oplei-
ding – stapte Nanna toch in de voetsporen van
haar ouders. Ze koos voor een opleiding mo-
devormgeving aan de Willem de Kooning

Academie in Rotterdam. Nanna: “Eindelijk na
al die jaren met mijn hoofd te werken, kon ik
met mijn handen en met creatie aan de gang.
Ik kwam bij mijn passie! Tussendoor ging ik
nog een jaar naar Lissabon om daar een foto-
grafieopleiding te volgen. Ik studeerde af aan
de Willem de Kooning Academie in breitech-
niek en het ontwerpen van gebreide stoffen.”
Na haar studie werkte Nanna samen met ver-
schillende modehuizen zoals Maison Martin
Margiela, Maison Celestina Agostina en
Studio Edelkoort in Parijs en New York. Ook
werkte ze samen met het Textile Museum in
Tilburg. Inmiddels hebben verschillende in-
ternationale bladen artikelen over haar ont-
werpen gepubliceerd en staat Nanna nu aan
het begin van de lancering van haar eigen fas-
hionlabel ‘Nanna van Blaaderen’, bestaand uit
gebreide fashion en home – fashion. Alle ont-
werpen, zowel de stoffen als de mode, vloerk-
leden, kussen, dekens enz., zijn ‘Dutch Design

en Made in Holland’. De gebreide stoffen heb-
ben altijd een link met het dierenrijk. Nog dit
jaar volgen presentaties van de collecties in
Parijs, New York, Londen en Milaan.
Andreas heeft ook een bijzondere achter-
grond. Zijn vader was diplomaat, dat beteken-
de dat hij als kind op verschillende plekken
heeft gewoond, zoals in Afrika en Frankrijk.
Tijdens zijn opvoeding werd hij in contact ge-
bracht met kunst en architectuur. Zijn ouders
toverden in Frankrijk een oude ruïne om tot
een bijzondere buitenplaats. En met zijn groot-
vader, de bekende kunstschilder Pijke Koch,

maakte hij lange wandelingen door
de natuur. Andreas: “Ik ben multi-
cultureel opgevoed met gevoel
voor kunst en esthetiek. Als afge-
studeerd historicus ben ik vervol-
gens aan een ‘corporate’ loopbaan
begonnen bij een telecom bedrijf in
België. Na zes jaar brak die baan me
op. Ik ben naar Amsterdam ver-
trokken en begon mijn eigen AK
Studios, nu ook Studio Welgelegen
in Vreeland. Als binnenhuisarchi-
tect voor bedrijven en particulie-
ren kwam ook ik bij mijn passie –
kunst, cultuur, architectuur en es-
thetiek – terecht. Ik stel ook kunst-
collecties samen voor bedrijven,
houd lezingen en organiseer diners
voor mensen die elkaar kunnen in-
spireren.”
In Amsterdam kwamen Nanna en
Andreas elkaar tegen bij een ge-

meenschappelijke vriendin en een jaar later
woonden ze samen. Wat ze delen is de passie
voor kunst en esthetiek. Nanna: “We inspire-
ren elkaar. Andreas heeft een eclectische bena-
dering van zijn vakgebied. Hij combineert al-
lerlei stijlen met verrassende effecten als ge-
volg. In de toekomst zullen we misschien re-
gelmatig in Frankrijk verblijven, maar de
thuisbasis blijft wat ons betreft Vreeland. Ik
heb inmiddels een showroom aan de
Bergseweg.” Wie meer wil weten over het werk
van Nanna en Andreas kan kijken op
www.studiowelgelegen.nl

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers.: € 45,-

Meenthof 40, 
1241 CZ  Kortenhoef.  
Tel 035 - 65 6 05 48
www.oogzorg-briljant

zorg

Als u volgend jaar een ander pakket kiest van uw zorgverzekeraar,
is het verstandig om nog dit jaar uw brilvergoeding van uw huidige pakket te verzilveren.

Stap even binnen, dan kunnen wij u informeren.

Wijzigt u uw 
zorgpakket?

Profiteer nu nog 
van uw brilvergoeding!

Fotografie: Cellusion Films

Lekker bijverdienen!
Startpremie  €125,-

- PLUS elke dag 
   een gratis krant
- PLUS een gratis 
   regenpak
- PLUS sparen voor 
   leuke cadeaus.

voor informatie en aanmelden:* min. leeftijd 15 jaar, 
   legitimatie verplicht

** vraag naar de voorwaarden
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AEROBICS VREELAND/LOENEN  
www.buitenbeentje-aerobics.nl

Verkoop, onderhoud, APK, alle merken.
Wij zijn gevestigd bij u om de hoek in 

Nieuwer Ter Aa.  WELKOM!
Ter Aaseweg 8 / T.:0294-234449

info@vossestein.nl /www.vossestein.nl

Het boekje Vreeland is voor € 9,95 te koop 
bij De Dagwinkel en Tierelantijn in Vreeland 

en bij Koopmans in Loenen a/d Vecht.

Serious Request gesponsord door The Southern Locals

Onze eigen Locals hebben 430 euro opgebracht voor Serious Request. Iedereen mocht stemmen op
nummers die daarna met het bekende vuur en plezier werden gebracht. Het bedrag is met 120 euro
verhoogd door Lokaal Zuid en kwam ten goede aan de babies! Ze bestaan nog geen jaar, maar wor-
den nu al gevraagd in de plaatsen om Vreeland heen, dat gaat helemaal goed mannen en meisjes!

Met Rico Schoenmakers, Kamiel Corstjens,
Maarten van Nistelrooy, Dax Schmitz, Marnix
Hazelhof, Joost Boontje, Nicherwan Shahwan en
Freek Corstjens is de E1 van FC de Vecht kampi-
oen geworden. Daarbij zijn ze ook nog naar de
eerste klasse gepromoveerd! Dat is nog nooit ge-
beurd in de F, E, D, B, A, het eerste en het tweede,
maar in de C wel. Wij bedanken Kevin (trainer)
en Hawas (coach)!

E1 van FC De Vecht Kampioen

Vreelanders en Oud Vreelanders Gert Joan Bouma,
Jan Siderius, Marc Stubbé, Mark Tasche en Jan
Willem Jonker vieren hun gehaalde Egmond halve
marathon. Ook Erik Kuperus, Steven Jongeneel en 
Mark van Koert (zie inzet) leverde deze sportieve prestatie ook.

De halve van Egmond

Deze maand in de Residence een uitge-
breide reportage over de Vreelandse inte-
rieurontwerpster Brecht Murré. De inte-
rieurs van Brecht ontstaan, heel natuur-
lijk en geleidelijk. Ineens is er die sfeer en
lijkt het alsof de bewoners er al jaren wo-
nen. Geniet 12 pagina’s van prachtige fo-
to’s en het verhaal van Brecht.

Vreelandse in 
de pers

Fotografie Kasia Gatkowska


